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Aquesta és la història de Moor Park. I aquesta és
també la història d’una amistat. En el decurs dels
seus llargs passejos pels parcs londinencs, Jack
Toledano explica al seu amic Damien Anderson els
seus progressos en l’escriptura del que ha de ser
el llibre de la seva vida. Al voltant de l’escriptura
d’aquest llibre sorgeixen temes com la història de
la família de Jack, les idees sobre els fets de llegir i
escriure o les paradoxes i contradiccions del nostre
temps, que, com el mateix Jack, té aspiracions
clàssiques però un temperament romàntic.
Els episodis i els temes es succeeixen embolicant
el lector en unes reﬂexions que són les de Jack
Toledano i que també són les nostres. I Jardins
i passejos i converses i Londres. I llenguatge i
societat i art i literatura i crear i escriure i contradirse. I protestantisme i catolicisme i opinar i jutjar. I
Bernhard i Beckett i Kafka i Swift i Sterne i Chaucer i
Dante. I cavalls i ximpanzés i criptògrafs i científics i …

Edició en castellà a càrrec de
l’editorial Cómplices

Gabriel Josipovici

« Les seves obres de teatre s’han estrenat a
Gran Bretanya i s’han adaptat per a la ràdio
a França, Alemanya i Gran Bretanya. Les
seves novel·les i assajos han estat traduïts als
principals idiomes europeus i àrabs.»
http://www.gabrieljosipovici.org/

Va néixer a Niça el 1940. Va viure a Egipte des del
1945 fins el 1956, quan va arribar a Gran Bretanya. Es
va graduar en Anglès a St. Edmund Hall, Universitat
d’Oxford, el 1961. De 1963 a 1996 va ensenyar a la
Universitat de Sussex, on actualment és professor de
recerca a l’Escola de Postgrau d’Humanitats.
Ha publicat més d’una dotzena de novel·les, tres
volums de contes i diversos llibres de crítica literària.
El 2001 va publicar A life, una memòria biogràfica
de la seva mare, la traductora i poetessa Sacha
Rabinovitch. Les seves obres més recents són la
novel·la Infinity: the Story of a Moment i l’assaig What
Ever Happened to Modernism?

Premsa
«No tenim suficients adjectius de lloança per a
Moo Pak. En qualsevol cas, com diu Toledano, o
Josipovici, els adjectius són “la mort de la narració”.»
Claire Devarrieux, Libération.
«Un tour de force per una cultura tan seriosa com
llunàtica. Molt divertit i profundament seriós. Una
novel·la sobre un geni creatiu que et fa creure en el
seu art. Malgrat el seu monstruós egoisme i les seves
teories trastornades, un acaba encapritxant-se amb
ell i al final no pot fer res més que aplaudir.»
Howard Jacobson.
«Moo Pak em va recordar la riquesa i la tossuderia
de l’Anatomia de la malenconia de Robert Burton,
una obra que sempre m'acompanya. La inspiració
i l'excel·lència de la novel·la de Josipovici ha
aconseguit que es faci un lloc al costat de la de
Burton.»
Alan Sillitoe.
«Quan el vaig començar ja no vaig poder deixarlo. Manté un impuls propi sense alè, movent-se
hàbilment d'un tema a un altre, sense capítols ni
paràgrafs. Tot es connecta amb aparent facilitat amb
tota la resta... Un llibre encantador i sagaç.»
Eva Figes.
«La novel·la dramatitza suaument sobre la perpètua
lluita entre la paraula escrita i allò desconegut
que s'amaga en els foscos erms (moors) de la
imaginació.»
Bryan Cheyette.

«Per sobre de tot és literatura sapiencial, una barreja
de gèneres (novel·la, biografia, crítica literària, etc.).
Entren en joc de manera intel·ligent i de vegades
molt divertida.»
Frank Kermode.
«Josipovici demostra que l'ús de tècniques literàries
postmodernes no exclou el realisme emocional.
Igual que els personatges de The Waste Land,
Toledano és tràgic en el seu aïllament. Però és
també, com Prufrock, de vegades, gairebé ridícul.»
Lucasta Miller, The Independent.
«La erudició i la nostàlgia són les dues claus d'aquest
llibre, encara que potser confús, no és menys
fascinant. Es com si ens fóssim al llit d'un dels últims
narradors d'aventures impossibles.»
Claro.
«El llibre és formós i brillant. A mesura que
m’aproximava a l'última pàgina em preguntava com
anava a acabar aquesta conversa. M'ha sorprès i
pertorbat i també m'ha enutjat una mica, però m'ha
omplert. No és un bon final, és un final correcte, i,
crec, un final correcte és més important que un bon
final.»
Somanybooksblog.
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